
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 27.10.2020 №424 «Про продовження терміну проведення відкритого 
архітектурного конкурсу на визначення кращої проєктної пропозиції 
пам’ятника захисникам України в сквері «Прикордонників» у місті Запоріжжі» 
 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи карантинні обмеження, встановлені постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», виконавчий комітет Запорізької міської ради 

       ВИРІШИВ: 

         1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

від 27.10.2020 №424 «Про продовження терміну проведення відкритого 

архітектурного конкурсу на визначення кращої проєктної пропозиції 

пам’ятника захисникам України в сквері «Прикордонників» у місті Запоріжжі», 

а саме: в абзаці 8 п.2 рішення слова «до 01.02.2021» читати як «до 01.03.2021».  

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради   

П’ятницького А.В. 
 
 

Міський голова         В.В.Буряк 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.10.2020 

№424 «Про продовження терміну проведення відкритого архітектурного конкурсу 

на визначення кращої проєктної пропозиції пам’ятника захисникам України в 

сквері «Прикордонників» у місті Запоріжжі» 

 

          Для вшанування пам’яті загиблих воїнів-захисників України та 

патріотичного виховання молоді пропонується встановити пам’ятник місцевого 

значення, присвячений захисникам України. Для визначення кращого 

архітектурно-художнього рішення пам’ятника, яке б відображало тематику 

увічнення воїнів–героїв, враховувало масштабність існуючого містобудівного 

середовища, пропонувало унікальну ергономічну, архітектурну, урбаністичну 

ідею, було прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2020 

№381 «Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на визначення 

кращої проєктної пропозиції пам’ятника захисникам України в сквері 

«Прикордонників» у місті Запоріжжі», до якого рішенням виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 27.10.2020 №424 «Про продовження терміну 

проведення відкритого архітектурного конкурсу на визначення кращої проєктної 

пропозиції пам’ятника захисникам України в сквері «Прикордонників» у місті 

Запоріжжі» були внесені зміни в частині термінів подання та розгляду конкурсних 

проектів.  

          Зважаючи на карантинні обмеження, введені постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», не можливо завершити проведення 

конкурсу у встановлені строки. В зв’язку з цим пропонується дату оголошення 

конкурсу перенести на 01.03.2021. 

 

 
Заступник директора департаменту                                       
архітектури та містобудування 
міської ради                                                                              П.В.Назаренко 
  


